Política | Redacció | Actualitzat el 07/12/2016 a les 12:22

Els investigats per cremar fotos del
rei planten l'Audiència Nacional
espanyola
L'alt tribunal els havia citat aquest dimecres a través de videoconferència des
dels jutjats de les seves poblacions | La setmana passada ja van assegurar que
desobeirien i no declararien

Roda de premsa dels investigats aquest divendres a Barcelona Foto: ACN

Els cinc investigats per cremar fotografies del Rei durant la manifestació de l'esquerra
independentista
(http://www.naciodigital.cat/noticia/115621/esquerra/independentista/aplega/2000/persones/al/cen
tre/barcelona) de la Diada de l'Onze de Setembre han plantat l'Audiència Nacional espanyola. El
tribunal els havia citat a declarar aquest dimecres a través de videoconferència des dels jutjats
de les seves poblacions (Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i Manresa) però com van
assegurar la setmana passada en una roda de premsa
(http://www.naciodigital.cat/noticia/120928/investigats/cremar/fotos/rei/diada/desobeiran/no/declar
aran) , han desobeït i no s'hi han presentat.
Aleshores van afirmar que consideren que van exercir el "legítim dret d'expressar el rebuig cap a
qui és hereu del franquisme i de tota una tradició de segles". "Desobeirem una vegada més
davant la injustícia del que significa la corona espanyola i especialment els Borbons als Països
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Catalans", van afirmar. Segons fonts judicials, les conseqüències d'aquesta incompareixença
davant la justícia pot suposar la seva detenció per ser conduits davant del tribunal.
Acusats d'injúries a la Corona
L'Audiència Nacional espanyola va citar
(http://www.naciodigital.cat/noticia/119801/audiencia/nacional/cita/declarar/cinc/persones/crema/f
otos/rei/onze/setembre) a declarar els cinc investigats el 15 de novembre a petició de la Fiscalia.
La resolució fixava la declaració per aquest dimecres entre les 9 i les 9.40 a través de
videoconferència. El ministeri públic va obrir diligències
(http://www.naciodigital.cat/noticia/115735/fiscalia/investigara/crema/fotos/rei/marxa/esquerra/inde
pendentista) dos dies després de la Diada i els acusa per un suposat delicte d'injúries a la
Corona, castigat amb una pena de presó de sis mesos a dos anys si les calúmnies són greus i
amb la multa de sis a dotze mesos si no ho són, segons estableix l'article 490 del Codi Penal. El
fiscal també va analitzar una piulada de la CUP de Barcelona que deia: "Si el rei vol corona,
corona li darem, que vingui a Barcelona i el coll li tallarem".
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